
 

 
 

Turniej Koszykówki Ulicznej „STREETBALL” 
24.08.2022 

 
 

REGULAMIN ZAWODÓW 

 
I. Cel 
Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Elbląga i okolic, 
popularyzacja koszykówki.  
 
II. Organizator 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, Urząd Miejski w Elblągu. 
 

III. Uczestnictwo 

1. Turniej ma charakter otwarty. Do uczestnictwa zapraszamy wszystkich chętnych z 
terenu naszego miasta, województwa i innych regionów kraju, a także gości 
zagranicznych. 

2. W turnieju mogą wziąć udział drużyny składające się z 4 zawodników (3+1 
rezerwowy), ubranych w jednakowe stroje sportowe. Osoby niepełnoletnie muszą 
dostarczyć organizatorom w dniu zawodów pisemną zgodę rodziców/opiekunów. 

 
IV. Miejsce przeprowadzenia zawodów i obowiązujące zasady 

1. Turniej zostanie przeprowadzony na boiskach znajdujących się wewnątrz Toru 
Wrotkarsko-Łyżwiarskiego „KALBAR” w dniu 24 sierpnia 2022 r. (środa).  

2. Zapisy zespołów przyjmowane będą 30 minut przed planowanym rozpoczęciem 
turnieju. W przypadku większej liczy chętnych o przyjęciu zespołu do turnieju 
decyduje kolejność zgłoszeń.  

3. Początek turnieju o godz. 19:00. 
4. System gier zostanie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn (max. 20 drużyn) 

5. Wszystkie mecze rozgrywane będą do 21 pkt. Lub max. 10 min. Pełnego czasu gry bez 
przerwy na żądanie. 

6. Przed rozpoczęciem gry drużyny losują kto rozpoczyna grę. 

7.  Kosz uzyskany z za linii dystansowej ma wartość 2 pkt. 

8.  Po faulu drużyna wznawia grę z za linii dystansowej. 

9. Po każdej zmianie posiadania piłki musi być ona odegrana poza linię dystansową. 

10.   W sytuacjach spornych piłka przyznawana jest drużynie broniącej się. 

11.   Nie ma rzutów wolnych. 

 
V. Nagrody 

Za miejsca I – III drużyny otrzymają pamiątkowe statuetki oraz medale. 
 
 
 
 



 

 
VI. Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe uczestników Turnieju będą przetwarzane w  
celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru 
nagrody. 
2. Dane osobowe uczestników Turnieju przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE, L.119/1 z dnia 04.05.2016 r.), 
zwanego dalej RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.  
3. Administratorem danych osobowych, prowadzącym operacje przetwarzania danych 
osobowych, jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Kontakt do Inspektora 
danych osobowych: e-mail: iod@mosir.elblag.eu. 
4. Uczestnik ma prawo: 
a) żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  
c) przenoszenia danych, 
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział 
w Turnieju 
6. Dane osobowe uczestników Turnieju nie podlegają zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 
7. Dane osobowe uczestników Turnieju będą przechowywane przez okres 5 lat. 
 

VII. Uwagi końcowe 
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Turnieju, zorganizowanym przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu jest 
obowiązkowe. 
2. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii 
wręczenia nagród. 
3. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 
4. Zapisując się do udziału w Turnieju uczestnik akceptuje niniejszy regulamin. 
5. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, 
huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami, Organizator zastrzega sobie możliwość 
odwołania imprezy. 
6. W przypadku wprowadzenia zakazu organizacji imprez sportowych w związku z 
wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2, Turniej może zostać odwołany, liczba startujących 
osób może zostać ograniczona, a także zmianie może ulec godzina i data startu Turnieju. 
7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego 
dotyczących pandemii COVID-19 zarówno w biurze zawodów, jak i w trakcie całej 
imprezy. 
8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym 
ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z 
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, 



 

możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i 
strat o charakterze majątkowym. 
9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
10. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

 
        VIII. Uwagi organizacyjne 

Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Organizator nie 
ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków, natomiast 
zapewnia obsługę medyczną. 

       Organizator 

       Dział Organizacji Imprez i Marketingu 

      MOSiR 
 


